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1. Voorwoord 

 

Voor u ligt het definitieve beleidsplan van Stichting FEEL. 

 

Stichting FEEL is opgericht op 28 mei 2021 en statutair gevestigd te Tilburg. De doelstelling van Stichting FEEL 

is het financieel faciliteren en toezicht houden op de sociale impact bij de uitvoering van de doelstellingen  van 

de onderneming FEEL SE B.V. (social enterprise). Daarvoor heeft zij een prioriteitsaandeel bij deze onderne-

meing. FEEL SE B.V. heeft tot doel de fysieke, mentale en sociale vitaliteit van kwetsbare mensen te bevorden. 

 

Bij het opstellen van dit beleidsplan is met alle eisen van de ANBI-status rekening gehouden. Deze ANBI-status 

heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en dat de 

stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. 

 

Dit plan geeft inzicht in: 

• De missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting 

• De werkzaamheden  (projecten) van de stichting 

• Financiën 

• De manier waarop de stichting geld verwerft 

• Het beheer van het vermogen van de stichting 

• De besteding van het vermogen van de stichting 

• Het functioneren van het bestuur 

 

Het bestuur van Stichting FEEL. 

 

 

 

Gerard Damen, Voorzitter 
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2.  Algemene gegevens en bestuur 

 

Algemene gegevens 

 

Statutaire naam  

Organisatietype  

Opgericht 

 

KvK nummer  

Banknummer (IBAN)  

Fiscaal nummer (RSIN) 

 

Bezoekadres  

Website 

E-mail 

 

Werkgebied  

Doelgroep(en)  

 

Bestuur  

Naam 

Geboortedatum en -plaats 

Titel 

Bevoegdheid 

 

Naam 

Geboortedatum en -plaats 

Titel 

Bevoegdheid 

 

Naam 

Geboortedatum en -plaats 

Titel 

Bevoegdheid 

 

 

 

 

: Stichting FEEL 

: Stichting 

: 28 Mei 2021 

 

: 8938075 

: NL83 INGB 0009 3088 77 

: 862662424 

 

: Boomstraat 131, 5038 GP te Tilburg 

: www.stichtingfeel.nl 

: info@stichtingfeel.nl 

 

: Lokaal met landelijke dekking 

: Kinderen, Jongeren, Ouderen, Vrouwen, Mannen  

 

 

: Damen, Gerardus, Ludovicus, Wilhelmus, Maria 

: 23-11-1961, Tilburg 

: Voorzitter 

: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)  

 

: Boetzkes, Antonie, Johannnes, Maria  

: 01-05-1959, Venlo 

: Penningmeester 

: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 

: Faber, Michelle, Elise Yvette 

: 29-09-1980, Eindhoven 

: Secretaris 

: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)  

 

 

 

  

mailto:info@goeddoenvooreenander.nl
mailto:info@goeddoenvooreenander.nl


 

Stichting FEEL 

 

  - 
 5 

 

3. Missie, visie en ambitie 

 

Onze missie 

Stichting FEEL heeft als missie het verwezenlijken van een wezenlijke positieve invloed op de maatschappij door 

het bevorderen van de vitaliteit van kwetsbare mensen, hen daardoor een betere kwaliteit van leven te geven, 

minder afhankelijk te laten zijn van anderen en hen zo goed mogelijk te laten participeren in de samenlevening. 

 

Hiervoor richt  Stichting FEEL zich op het sociaal domein van kwetsbare doelgroepen om daar een zo hoog mo-

gelijke social impact te bewerkstelligen. Dit door enerzijds doelgericht cliënten met ernstige, chronische beper-

kingen te ondersteunen met preventieve en repressieve programma’s teneinde significante resultaten te beha-

len.  En anderzijds de omgeving van die cliënt met (achtergrond)informatie, te ontwikkelen tot ambassadeur en 

rolmodel met programma’s die gericht zijn op de dagelijkse praktijk.   

 

Onze visie 

We hebben bij cliënten met een verstandelijke beperking ook een grote variatie in kwetsuren vastgesteld. Veelal 

leiden die tot -soms onnodige- chronische beperkingen. Beperkingen die met een juiste benadering kunnen wor-

den teruggedrongen. Ook kan de cliënt worden aangeleerd ervan minder hinder te ondervinden. Een doelge-

richte, professionele benadering verricht daarbij bijna wonderen! We hebben gezien dat een multidisciplinaire 

benadering vanuit de gebieden Fysiek – Mentaal – Sociaal het beste resultaat levert. Soms in het collectief, soms 

individueel en met verschillende focus. 

 

Implementatie van professionele kennis en ervaring zou het beste op zijn plaats zijn binnen de dagelijkse activi-

teiten van deze cliënten. Dat zou kunnen als onderdeel van de reguliere dagbesteding en in de woongroepen. 

Door medewerkers van die organisaties en in de eigen omgeving. Hoe lager de drempel des toegankelijker is het 

aanbod. Door “vitaliteitstrainingen” in te weven in het bestaande aanbod, ontstaat ook de mogelijkheid tot een 

interne, structurele financiering. De huidige vorm om vanuit (externe) innovatie financiering te werken geeft per 

definitie deze trainingen een eindige looptijd. De kennis rondom het concept Vitaliteit moet dan wel deugdelijk 

vanuit professionals worden overgedragen naar begeleiders, familie en vrijwilligers. Vanuit die kennis kan dan 

compassie en focus ontstaan. Zonder dat zal elke activiteit als een extra belasting op de werkzaamheden van 

begeleiders worden ervaren. Dat zou erg jammer zijn, want juist vanuit een preventievere benadering kan de 

belasting afnemen. 

 

Voor meerdere doelgroepen met gecompliceerde problematiek ondersteunen we -in house- programma’s. Dit 

zijn specifieke programma’s gericht op vitaliteit. Zij worden benaderd vanuit divers optiek. Toegankelijkheid, 

doelgerichtheid, draagvlak, financiering en maatschappelijke relevantie. 

 

Onze ambitie 

Uitgaande van de door ons beoogde social impact beschrijven we ter informatie in hoofdlijnen hieronder drie 

initiatieven welke we willen ondersteunen. Dat zijn de “DAGBESTEDING +”, HERSTELTRAINING en de “FEEL-

CLUB”.  

 

DAGBESTEDING + 

FEEL-SE heeft in de Boomstraat te Tilburg een living lab ontwikkeld voor dagbesteding. Deze Dagbesteding + is 

vooral bedoeld voor cliënten met een gecompliceerde problematiek. Het aanbod is 2 hele of halve dagen per 

week en is maximaal individueel afgestemd en doelgericht op het ontwikkelen vanuit de persoonlijke beperkin-

gen. Het is een multidisciplinaire benadering met een uitgekiende balans in de aspecten Fysiek (stabiliteit, 
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flexibiliteit, voeding, etc.), Mentaal (zelfmanagement, gedragsverandering, coping, etc.) en Sociaal (ontmoeten, 

samenwerken, integratie, etc.). 

 

Deze drie elementen: ‘Sociaal’, ‘Mentaal’ en ‘Fysiek’ vormen de basis. Voor elk geldt dat ze leuk zijn en de deel-

nemers zich er thuis voelen! Waar mogelijk wordt relevante kennis op hen overgedragen, zodat ze zelf begrijpen 

wat ze doen en wat goed voor hen is. En tenslotte wordt stap voor stap doelgericht gewerkt aan hun eigen 

ontwikkeling. 

 

De financiering komt uit de Zorg in Natura (ZiN) of Persoonsgebonden budget (PGB) uit de Wet Langdurige Zorg 

(Wlz) of uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Zie hiervoor tevens par. 8 “Werving van inkomsten”. 

 

HERSTELTRAINING 

Deze is vooral gericht op cliënten met een chronische aandoening. De hersteltraining volgt een doelgerichte 

syllabus voor 3 typologieën te weten longfalen of hart- en vaatziekten, gewrichts- en spierproblematiek en over-

gewichtsproblematiek. Meer nog dan de dagbesteding + heeft deze vorm een doelgerichte benadering op fysiek 

en mentaal vlak. 

 

De hersteltraining bestaat uit 2 trainingen per week van elk 2 uur en is voor de deelnemers redelijk intensief te 

noemen. De trainingen worden ’s-ochtends  of ‘s-avonds gegeven. In beginsel duurt het traject een jaar en deze 

kan worden gefinancierd uit de PGB Wlz of Wmo. Voor cliënten die geen afdoende financiering kunnen krijgen 

kan de stichting een bijdrage doen. 

 

FEELCLUB 

Vanuit sociaal recreatief oogpunt willen we zo laagdrempelig mogelijk toegang bieden tot een niet-doelgerichte 

ontwikkeling van de persoonlijke mogelijkheden. Het betreft een “soos-achtige” vorm waarin deelnemers vrij-

willig, in de eigen tijd en op basis van een kleine bijdrage een aanbod krijgen op zaterdag van 10.30 – 15.30. Het 

bestaat uit een aanbod van leuke, fysieke trainings- en bewegingsvormen, spel, dans, zingen, muziek, dramati-

sche expressie, lunch, bereiden van gezonde snacks & smoothies en het elkaar op een ongedwongen wijze ont-

moeten. 

 

De financiering komt uit eigen bijdrage en donateurs. De stichting kan hiervoor initiatieven ontwikkelen en on-

dersteuning  zoeken bij fondsen en ondernemingen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
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4. Doelstellingen 

 

Doelstelling 1 

Het ondersteunen van professionele en non-professionele projecten op het gebied van vitaliteit bij kwetsbare 

doelgroepen die zelfstandig onvoldoende financiering kunnen genereren. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: 

▪ Besloten bijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking; 

▪ Besloten bijeenkomsten voor vereenzaamde ouderen; 

▪ Doelgerichte bijeenkomsten voor kwetsbare mensen met een chronische problematiek. 

 

Doelstelling 2 

 

Het financieel ondersteunen van individuele deelnemers naar rato van hun draagkracht door het beschikbaar-

stellen van vouchers waarmee de deelnemer zelfstandig ondersteuning kan inkopen zonder dat deze de be-

haalde resultaten moet verantwoorden. De vouchers hebben een vaste waarde. 

 

Doelstelling 3 

Het financieel ondersteunen van individuele deelnemers welke onvoldoende draagkracht hebben voor het vol-

gen van trainingen, maar die bereid zijn daaraan resultaten te verbinden. Deze deelnemers ontvangen een gro-

tere financiering vanuit adoptie door financiers. Indien de resultaten door onvoldoende inzet van de deelnemer 

uitblijven, wordt de adoptie stopgezet. 

 

Doelstelling 4 

Het betrekken van het bedrijfsleven en particulieren in de financiering, maar vooral ook als draagvlak om vitaliteit 

onder kwetsbare mensen te bevorderen en uit te dragen. 
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5. Doelgroep en betrokkenheid doelgroep 

 

Beschrijving doelgroep 

Onze doelgroep zijn kwetsbare mensen in het algemeen. Hieronder zijn te verstaan mensen met een verstan-

delijke beperking, met psychosociale problematiek, met somatische-geriatrische problematiek of met een 

chronische aandoening. In veel gevallen komt de problematiek als een co- of multimorbiditeit voor. 

 

De deelnemers krijgen vanuit zorg- en/of welzijnsinstellingen de benodigde zorg, kortweg beschreven als Zorg 

in Natura (ZiN). Daarin zijn inbegrepen huisvesting, zorg en behandeling. Ook kunnen zij beschikken over een 

persoonsgebonden budget (PGB) waarmee zij zelfstandig de benodigde zorg en ondersteuning inkopen. In 

sommige gevallen beschikken zij over de combinatie van een ZiN en PGB . 

 

In de gehele doelgroep is eenzaamheid een belangrijk thema. Bij ouderen komt dit vooral voort uit het weg-

vallen van het directe relatienetwerk van betrokkene, bij mensen met een chronische aandoening komt dit 

voort uit een beperkte mobiliteit. Voor sommige deelnemers met een verstandelijke of psychosociale proble-

matiek heeft dat te maken met de beperkingen in acceptatie vanuit of aansluiting met de samenleving. 

 

In het kerngebied  waar de stichting actief is – Waalwijk-Loon op Zand- Tilburg – hebben circa 70.000  inwoners 

een chronische aandoening, waarvan 25.000 mensen toegang hebben tot de zorgfinanciering.  De 45.000 overige 

mensen zijn afhankelijk van mantelzorgers en eigen financiering.  Onder de mantelzorgers is een groot aantal dat 

de ondersteuning nauwelijks aankan. De gemeente Tilburg behoort bij de gemeenten met het laagst gemiddelde 

inkomen. Redenen om juist deze doelgroepen extra steun te bieden. 

 

Sinds kort is er ook de problematiek vanuit COVID-19. Dat betekent dat er een geheel nieuwe doelgroep zich 

ontwikkelt die  de komend jaren moet herstellen met aangepaste trainingen.  

 

Voor de groep mensen met een verstandelijke beperking (lvb) is het van belang dat zij op een ongedwongen 

manier bezig gaan met vitaliteit. Deze moet leuk en toegankelijk zijn, zodat het hun deelname stimuleert. Juist 

met deze groep zijn goede resultaten te behalen, waardoor zij op latere leeftijd minder last krijgen van de fysieke 

problemen. 
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6. Financiële prognose 2021-2022 

Het is lastig om nu reeds een prognose op te stellen, omdat de stichting erg afhankelijk is van de toegang tot de 

financieringsmarkt enerzijds en de capaciteit m.b.t. deelnemers van FEEL-SE anderzijds. Daarom stellen we in 

onderstaand overzicht twee varianten voor, te weten het Worst Case-model en het Ambitie-model.  

 

Besteding van de middelen 

De besteding van de middelen is op te delen in 5 richtingen 

▪ Financiering van de onrendabele top van projecten. Het gaat hier bijvoorbeeld om het project FEELClub. 

Deze heeft een onrendabele top van circa € 1.700 per maand. Voor de looptijd van juli 2021 t/m december 

2022 betekent dit een ambitie van circa € 30.000. Ambitie en Worst Case zijn hierin gelijk. 

▪ Financiering van vouchers. Uitgaande van een voucher-waarde van € 100, - per stuk. Het gaat hier vooral om 

deelnemers van hersteltrainingen die niet over voldoende eigen middelen beschikken. Ook is het mogelijk 

voor deelnemers een voucher te verdienen met vrijwilligerswerk, ambassadeurschap etc.  

Volgens de prognose-modellen van FEEL-SE zijn er per ultimo 2022 circa 80-120 deelnemers met een gemid-

delde van 60-90 personen over de periode van juli 2021 – december 2022. Bij een schatting van 25-40% met 

gemiddeld 2.5 voucher is een bedrag gemoeid van circa € 4.000 tot € 9.000. 

▪ Financiering van adoptie. Uitgaande van een adoptie van 50% van de kosten, is circa € 50,- per persoon per 

maand. Bij gemiddeld 60-90 personen en een deelnameratio van 20% en een looptijd van 18 maanden be-

tekent dit een bedrag van circa € 11.000 tot € 16.000. 

▪ Financiering van dagbesteding. Het is bekend dat het uitbesteden van de dagbesteding vaak om bedrijfseco-

nomische motieven moeizaam verloopt. Daarom is bij het zorgkantoor hiervoor een stimulans aangevraagd. 

Het aantal deelnemers met ZiN in de bedoelde periode van 18 maanden bedraagt circa 4.000 dagdelen. 

Indien 50% een stimulering van 25% van de kostprijs ontvangt, betekent dit een bedrag van € 40.000.  

▪ In totaal gaat het dus om financiering van € 85.000, - tot € 95.000. Daarnaast is het verstandig voor de daar-

opvolgende periode een fonds beschikbaar te hebben van circa € 25.000, -. Rekening houdend met algemene 

kosten, bemiddelingskosten etc. van € 10.000 bedraagt de totale behoefte € 120.000, - tot € 130.000, -.  

 

Herkomst van de middelen 

De herkomst van de middelen kent een grote verscheidenheid: 

▪ Bij de start van de stichting zijn we al bezig met een financiering uit een particulier fonds voor een bedra g 

van € 50.000. Het ziet ernaar uit dat dit gaat lukken. 

▪ Bij de zorgkantoren CZ/VGZ is een informele aanvraag ingediend van € 40.000. Vermoedelijk wordt deze 

grotendeels toegekend. 

▪ Vanuit het bedrijfsleven met MVO zijn onze verwachtingen hoog gespannen. Door gebruik te maken van 

diverse netwerken zou een bedrag van circa € 40.000 wellicht mogelijk zijn. 

▪ M.b.t. diverse fondsen lijkt het verstandig te werken met gespecialiseerde bureaus. Dat kost enerzijds be-

middelingskosten van 10-15%, maar kan netto ook een bedrag opleveren van circa € 40.000, -. 

▪ Op het juiste moment kunnen we ook voor specifieke doelen (FEELClub?) ook de financiering aanroepen van 

crowdfunding en donateurs. Dit kost meer voorbereiding en ook hier is sprake van bemiddelingskosten. 

Wellicht is daar circa € 25.000 - € 40.000 niet ondenkbaar. 

▪ Als bovenstaande bedragen worden gesommeerd, betekent dat een inkomstenstroom van circa € 195.000 

tot € 210.000. 
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    7. Aanvraag ANBI status Stichting FEEL. 

 

Stichting FEEL streeft een ANBI-status na. Dat houdt in dat de Stichting bij de Belastingdienst geregistreerd 

staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  Meer info over is te lezen via de website van de belas-

tingdienst. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op 

het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting) van 

kracht.  Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikma-

ken van de fiscale voordelen.  Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm 

hart toedragen.  Zij kunnen voor de inkomstenbelasting  (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan 

een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.  Een overzicht van instellingen die als ANBI 

erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst.  

 

Als Stichting FEEL door de Belastingdienst aangewezen wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI),kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen, zoals: 

▪ Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instel-

ling gebruikt voor het algemeen belang.  

▪ Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbe-

lasting te betalen. 

▪ Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.  

▪ Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift.  

▪ Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI 

de gift vastleggen in een overeenkomst.  

▪ Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. 

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden: 

▪ De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.  Dit is de 90%-eis. 

▪ De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. 

▪ De Stichting en voldoet aan de integriteitseisen. 

▪ De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling be-

schikken, alsof het hun eigen vermogen is.  Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. 

▪ De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de 

instelling.  Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

▪ De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 

▪ De Stichting heeft een actueel beleidsplan. 

▪ De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 

▪ Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. 

▪ De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. 

▪ De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 
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8.   Het beheer en de besteding van het vermogen 

 

Stichting FEEL zal de verplichte administratie voeren. 

Uit deze administratie zal blijken: 

▪ Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke 

bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling.  Dat geldt ook 

voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling 

is. 

▪ De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van 

de Stichting. 

▪ Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit wor-

den de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst - en verliesrekening, de jaarrekening, de ba-

lans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld.  Het bestuur beoor-

deelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechar-

geert de penningmeester.  Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de web-

site. 

 

9. Communicatie 

leder jaar zal Stichting FEEL haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen activiteiten/pro-

jecten via: 

▪ Een financieel jaarverslag 

▪ Een kort inhoudelijk jaarverslag 

▪ Nieuwsbrieven 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  


